
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

 

วิสัยทัศน์   
 เป็นองค์กรชั้นน ำในกำรขับเคลื่อนทุนทำงวัฒนธรรม สู่กำรเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำง

ยั่งยืน 
พันธกิจ  
 ๑. เผยแพร่และพัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสำขำวิจิตรศิลป์และ

ประยุกต์ศิลป์ 
 ๒. น ำงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมำเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำและบริกำร 
ยุทธศาสตร์   
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑ ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการเผยแพร่ องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ด้านงานสร้างสรรค์วิชาการทางศิลปะ และนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มี และพัฒนาพื้นที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและแหล่งเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่สร้างคุณค่าทางจิตใจ สังคม และ

มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บูรณาการความร่วมมือเชิงรุกเพ่ือพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของทุกภาคส่วน

ทั้งใน และต่างประเทศ 
ภารกิจ  
 ด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ กิจกำรสร้ำงสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพ่ือเพ่ิมพูน

พัฒนำภูมิปัญญำ และกำรประยุกต์ใช้ในสังคม 
อ านาจหน้าที่ 
 (๑) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีหอศิลป์เพื่อเผยแพร่งำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
   (๒) ประสำนงำนเครือข่ำยองค์กรศิลปวัฒนธรรม ทั้งภำครัฐและเอกชน ทั้งในและต่ำงประเทศ 
   (๓) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
   (๔) ศึกษำ วิจัย เพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้ สติปัญญำ และกำรประยุกต์ใช้งำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
  (๕) ระดมทรัพยำกรและจัดให้มีกองทุนหรือแหล่งทุนด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 (๖) จัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำย แผนงำน และยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 (๗) ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมสร้ำงสรรค์งำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 (๘) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนหรือตำมที่รัฐมนตรีหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมำย 
 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

งบบุคลากร 26,029,000 บาท 

งบด าเนินงาน 66,968,500 บาท 

งบลงทุน 30,318,400 บาท 

งบอุดหนุน 9,000,000 บาท 

งบรายจ่ายอื่น 127,377,900 บาท 

รวม 259,693,800 บาท 

 



 
สรุปโครงการของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ               ๑๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย              14,485,600 บาท 
๔. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค์              ๒1,089,8๐๐ บาท 
๕. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค      3,๐24,๐๐๐ บาท 
๖. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน                       ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๗. ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัย              16,800,000 บาท 
๘. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและน าความเป็นไทย 
    สู่สากล                                                7,513,200 บาท 
๙. ค่าใช้จ่ายในการสานใจรักษ์งานศิลป์ ถิ่นแดนใต้                          5,958,2๐๐ บาท 
๑๐. ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพ่ือต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม   ๔,๔๕๐,๐๐๐ บาท 
๑๑. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ            ๑5,556,8๐๐ บาท 
๑๒. เงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย     ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๓. กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย        8,913,000 บาท 
๑๔. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเผยแพร่และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบริหารจัดการองค์ความรู้และพัฒนาองค์กร   ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
16. ค่าใช้จ่ายในพัฒนาระบบเพ่ือการบริหารและการให้บริการ               ๑,๖๕๖,๓๐๐ บาท 
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ยทุธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒน์ฯ ๑๒ ปี ยทุธศาสตร์กระทรวง นโยบาย รมต
1 แผนงานพืน้ฐานด้านสร้าง

โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม

ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยได้รับการ
เพิม่คุณค่าและมูลค่า

เงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะ
ร่วมสมัย

9.0000              4 15 9 2 4 3

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย 8.9130              4 15 9 2 4 3
ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยได้รับการ
ถ่ายทอดและพัฒนา

ค่าใช้จา่ยในการจดักิจกรรมบริหาร
จดัการองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรม
ร่วมสมัย

1.7000              4 15 9 2 4 3

ค่าใช้จา่ยในการศึกษาเผยแพร่และ
ประยกุต์ใช้องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย

2.0000              4 15 9 2 4 3

ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาระบบเพือ่การ
บริหารและการให้บริการ

1.6563              4 15 9 2 1 3

2 แผนงานยทุธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทาง
วฒันธรรมและน าความเป็นไทยสู่
สากล

ค่าใช้จา่ยในการเผยแพร่แลกเปล่ียน
ศิลปะร่วมสมัย

16.8000            4 15 9 2 5 3

ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาความร่วมมือด้าน
ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยและ
น าความเป็นไทยสู่สากล

7.5132              4 15 9 2 5 3

โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ไทย
และความเป็นไทย

ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย
และความเป็นไทย

14.4856            4 15 9 2 4 3

ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะ
สร้างสรรค์

21.0898            4 15 9 2 4 3

แบบสรปุผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องแผนงาน/โครงการ ของ ส านักงานศิลปวัฒนธรรมรว่มสมัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่ แผนงาน ผลผลิต โครงการ  งบประมาณ
(ล้านบาท)

ความสอดคล้อง (ระบุด้าน/ประเด็น/ข้อ)



ยทุธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒน์ฯ ๑๒ ปี ยทุธศาสตร์กระทรวง นโยบาย รมต

ที่ แผนงาน ผลผลิต โครงการ  งบประมาณ
(ล้านบาท)

ความสอดคล้อง (ระบุด้าน/ประเด็น/ข้อ)

โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์
ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยเพือ่การ
ท่องเที่ยว

ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่
ภูมิภาค

3.0243              4 15 9 3 4 3

ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัย
ราชด าเนิน

11.0000            4 15 9 3 3 3

ค่าใช้จา่ยในการจดัมหกรรมศิลปะร่วม
สมัยนานาชาติ

19.5000            4 15 9 3 5 3

โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริยแ์ละพระบรม
วงศานุวงศ์

ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
เพือ่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

8.0000              4 15 9 5 1 1

3 แผนงานบูรณาการ
ขับเคล่ือนการแก้ไข
ปัญหาจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้

โครงการเสริมสร้างสังคม
พหุวฒันธรรมที่เข้มแข็ง

ค่าใช้จา่ยในการสานใจรักษ์งานศิลป์ถิ่น
แดนใต้

5.9582              1 1 9 5 4 3

4 แผนงานบูรณาการสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยว

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม
วฒันธรรมสร้างสรรค์เพือ่เพิม่
ศักยภาพในการแข่งขัน

ค่าใช้จา่ยในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย
เพือ่ต่อยอดทุนทางวฒันธรรม

4.4500              2 5 9 3 3 3

ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่
การเป็นเมืองแห่งศิลปะ

15.5568            2 5 9 3 3 3



     โครงการ ค่าใช้จา่ยในการเผยแพร่แลกเปล่ียนศิลปะร่วมสมัย

     งบประมาณ  16,800,000  บาท

     แผนงาน  : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
     ผลผลิตที่  :   โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวฒันธรรมและน าความเปน็ไทยสู่สากล

     ความสอดคล้อง  :  ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ียุทธศาสตร์ที่ 4 ดา้น การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ประเดน็ พลังทางสังคม
 แผนปฏริูปประเทศ ดา้น สังคม
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12  ข้อ 2 การสร้างความเปน็ธรรมและลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม


o แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ /แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจังหวัด ฯลฯ


     หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานหลัก : ศูนย์หอศิลป์
หน่วยงานสนับสนุน/บรูณาการ :

     หลักการและเหตผุลโดยสรุป  ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการเผยแพร่และแลกเปล่ียนผลงานศิลปะร่วมสมัย ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเคล่ือนไหวในวงการศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทย
     และขยายไปสู่ความเปน็สากล ทัดเทียมกับนานาชาติ เปน็พลวตัการแลกเปล่ียนและบรูณาการก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ การถ่ายเท เชื่อมโยง และประสานความรู้ ความเข้าใจทางศิลปะระหวา่งกันใหม้ากยิ่งขึ้น 
     วัตถุประสงค์  : เพื่อเปน็การสนับสนุน ส่งเสริม และแสดงศักยภาพความสามารถในการสร้างสรรค์ งานศิลปะร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป ์รวมถึงการส่งเสริมใหเ้กิดการถ่ายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกันทั้งในด้านความแตกต่างทางวฒันธรรมและประสบการณ์
     ระยะเวลาดําเนินการ   :  ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563

     การประเมินผล  :  แบบสอบถาม การสังเกต และแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

หน่วยนับ จ านวน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยน คน 35,000 16,800,000 สาธารณรัฐอติาลี/ 12,000   1,243,640    368,966   1,375,000   1,375,000   1,375,000   2,500,000   2,500,000   2,200,000   1,500,000   1,500,000   850,394   ศูนย์หอศิลป์
ศิลปะร่วมสมัย สาธารณรัฐประชาชนจนี/

ราชอาณาจกัรสเปน/

กิจกรรมที่ 1 มหกรรมศิลปะร่วมสมัย 3,000,000 ประเทศญี่ปุ่น 12,000   1,120,140    245,466   300,000      150,000      500,000      300,000      372,394      
นานาชาติ เวนิส เบยีนนาเล่ คร้ังที่ 58 
ณ นครเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี
(กิจกรรมต่อเนื่อง)
กิจกรรมที่ 2 มหกรรมศิลปะร่วมสมัย            2,000,000 1,000,000      1,000,000 
นานาชาติแหง่เอเชีย
กิจกรรมที่ 3 มหกรรมสถาปตัยกรรม 4,377,000 1,000,000   1,225,000   525,000 250,000      500,000      877,000      
ร่วมสมัยนานาชาติ เวนิส เบยีนนาเล่
คร้ังที่ 16 ณ นครเวนิส
สาธารณรัฐอิตาลี
กิจกรรมที่ 4 เข้าร่วมจดัแสดง 1,640,000 500,000      1,140,000   
นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Echigo -
Tsumari Art Triennale ประเทศญีปุ่น่

แผนปฏบิัตกิารและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระยะเวลาดําเนินการ (ระบ ุวันที่ดําเนินการ)
พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สํานักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย

ผู้รบัผิดชอบ

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ข้อ 5 พัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างความสัมพันธ์ เกียรตภิมูิและภาพลักษณ์ที่ด ีเพ่ือนําความเปน็ไทยสู่สากล

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประการที่ 3 การตอ่ยอดวัฒนธรรม ดว้ยการนําคุณค่าของวัฒนธรรม สร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) สร้างรายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม

     ตวัชี้วัดความสําเร็จ  : 1. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่แลกเปล่ียนศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยไทยสู่สากล 2. ประชาชนกลุ่มเปา้หมายและเหน็คุณค่าของกิจกรรมเผยแพร่แลกเปล่ียนศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยไทยสู่สากล

     ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ ประชาชนกลุ่มเปา้หมายเหน็คุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวฒันธรรมและน าความเปน็ไทยสู่สากลในมิติงานศิลปะร่วมสมัย

รายการ งบประมาณ (บาท)
พ้ืนที่ดาํเนินการ (ระบุ
ชุมชน ตาํบล อําเภอ

จงัหวัด)

เปา้หมาย



พ.ศ. 2562

หน่วยนับ จ านวน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาดําเนินการ (ระบ ุวันที่ดําเนินการ)
พ.ศ. 2563

ผู้รบัผิดชอบรายการ งบประมาณ (บาท)
พ้ืนที่ดาํเนินการ (ระบุ
ชุมชน ตาํบล อําเภอ

จงัหวัด)

เปา้หมาย

กิจกรรมที่ 5 นิทรรศการและกิจกรรม 4,536,000 1,500,000   985,000      577,606      623,000      850,394   
ทางศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย ไทย – สเปน
เนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์
ทางการทูต 150 ปี
กิจกรรมที่ 6 เข้าร่วมเสวนา วชิาการ 1,247,000 123,500       123,500   75,000       350,000      500,000      75,000       
Asian Museum Curators Forum /
Curators’ Forum ในต่างประเทศ

รวมการใช้จ่ายรายเดอืน 12,000 1,243,640 368,966 1,375,000 1,375,000 1,375,000 2,500,000 2,500,000 2,200,000 1,500,000 1,500,000 850,394
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส
3,850,394

42.86 22.929.67 24.55
1,624,606 4,125,000 7,200,000



     โครงการ ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยและน าความเปน็ไทยสู่สากล

     งบประมาณ  7,513,200  บาท

     แผนงาน  : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
     ผลผลิตที่  :   โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวฒันธรรมและน าความเปน็ไทยสู่สากล

     ความสอดคล้อง  :  ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ียุทธศาสตร์ที่ 4 ดา้น การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ประเดน็ พลังทางสังคม
 แผนปฏริูปประเทศ ดา้น สังคม
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12  ข้อ 2 การสร้างความเปน็ธรรมและลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม


o แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ /แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจังหวัด ฯลฯ


     หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานหลัก : ศูนย์เครือข่ายสัมพันธแ์ละแหล่งทุน
หน่วยงานสนับสนุน/บรูณาการ :

     หลักการและเหตผุลโดยสรุป  ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย กระทรวงวฒันธรรม มีภารกิจส าคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมองเหน็ถึงความส าคัญของศิลปวฒันธรรมที่นอกจากคุณประโยชน์ในการสานสัมพันธ์

     ซ่ึงกันและกันแล้ว ยังสามารถเปน็เคร่ืองมือชิ้นส าคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่พื้นที่ในบริเวณที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบา้น โดยมุ่งเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยของประเทศไทย และแลกเปล่ียนองค์ความรู้เร่ืองศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยระหวา่งประเทศ 
     เร่ิมจากประเทศเพื่อนบา้นในกลุ่มประเทศอาเซียน อันจะน าไปสู่การต่อยอดทางเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต
     วัตถุประสงค์  : เพื่อเปน็การสนับสนุน ส่งเสริม และแสดงศักยภาพความสามารถในการสร้างสรรค์ งานศิลปะร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป ์รวมถึงการส่งเสริมใหเ้กิดการถ่ายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกันทั้งในด้านความแตกต่างทางวฒันธรรมและประสบการณ์
     ระยะเวลาดําเนินการ   :  ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563

     การประเมินผล  :  แบบสอบถาม การสังเกต และแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

หน่วยนับ จ านวน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบโครงการพัฒนาความร่วมมือ คน 17,000 7,513,200  จังหวัดเลย/ -       293,786      814,016    900,000      900,000      1,200,000   635,600      567,800      567,800      567,800      567,800      498,598      ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์
ดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและ จังหวัดบงึกาฬ/ และแหล่งทุน 
นําความเปน็ไทยสู่สากล จังหวัดเชียงราย/
กิจกรรม เทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มนํ้าโขง จังหวัดนครพนม/

จังหวัดมุกดาหาร/
 - การเดินทางไปประชุมหารือ จังหวัดหนองคาย/ 23,786        30,000      30,000        30,000        30,000        25,600        17,800        17,800        17,800        17,800        17,800        
 - การประชาสัมพันธโ์ครงการฯ จังหวัดอํานาจเจริญ/ 30,000        30,000      30,000        30,000        30,000        50,000        20,000        20,000                20,000 20,000        20,000        
 - การอบรมเชิงปฏบิติัการแลกเปล่ียน จังหวัดอุบลราชธานี 180,000       280,000     280,000      280,000      300,000      -            -            470,000      470,000      -            -             
ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยลุ่มน้ าโขง
 - การจดัเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มน้ าโขง 414,016     500,000      500,000      780,000      500,000      470,000      480,000      412,200       
 - งบบริหาร 60,000        60,000      60,000        60,000        60,000        60,000        60,000        60,000        60,000        50,000        48,598        

รวมการใช้จ่ายรายเดอืน 0 293,786 814,016 900,000 900,000 1,200,000 635,600 567,800 567,800 567,800 567,800 498,598
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส

แผนปฏบิัตกิารและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน สํานักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ

รายการ

เปา้หมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนที่ดาํเนินการ (ระบุ
ชุมชน ตาํบล อําเภอ

จงัหวัด)

ระยะเวลาดําเนินการ (ระบ ุวันที่ดําเนินการ)

ผู้รบัผิดชอบ

พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ข้อ 5 พัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างความสัมพันธ์ เกียรตภิมูิและภาพลักษณ์ที่ด ีเพ่ือนําความเปน็ไทยสู่สากล

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประการที่ 3 การตอ่ยอดวัฒนธรรม ดว้ยการนําคุณค่าของวัฒนธรรม สร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) สร้างรายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม

     ตวัชี้วัดความสําเร็จ  : 1. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่แลกเปล่ียนศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยไทยสู่สากล 2. ประชาชนกลุ่มเปา้หมายและเหน็คุณค่าของกิจกรรมเผยแพร่แลกเปล่ียนศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยไทยสู่สากล

     ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ ประชาชนกลุ่มเปา้หมายเหน็คุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวฒันธรรมและน าความเปน็ไทยสู่สากลในมิติงานศิลปะร่วมสมัย

1,107,802 3,000,000 1,771,200 1,634,198
14.74 39.93 23.57 21.75



     โครงการ ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมอตัลักษณ์ไทยและความเป็นไทย

     งบประมาณ  14,485,600  บาท

     แผนงาน  : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
     ผลผลิตที่  :   โครงการเสริมสร้างอตัลักษณ์ไทยและความเป็นไทย

     ความสอดคล้อง  :  ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ป ียทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้น การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ประเดน็ พลังทางสังคม
 แผนปฏิรูปประเทศ ดา้น สังคม
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12  ข้อ 2 การสร้างความเปน็ธรรมและลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม


o แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ /แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจังหวัด ฯลฯ


     หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานหลัก : สถาบันศิลปวฒันธรมร่วมสมัย/ ศูนย์หอศิลป์
หน่วยงานสนับสนุน/บรูณาการ :  1. เครือข่ายงานด้านศิลปะร่วมสมัยแขนงต่าง ๆ 2. จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

     หลักการและเหตผุลโดยสรุป  ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมอตัลักษณ์ไทยและความเป็นไทยเป็นโครงการ/กจิกรรมทีข่ึ้นเพือ่ตอบสนองนโยบายของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม ภายใต้จดุเน้นการด าเนินงานของกระทรวงวฒันธรรมประจ าปีงบประมาณ
     พ.ศ. 2563 ในการส่งเสริมอตัลักษณ์ไทยและความเป็นไทย โดยการรณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทยตามนโยบายของรัฐบาล เพือ่เสริมสร้างความเป็นไทยสู่ประชาชน ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศทัว่โลก 3 ระดับ ได้แก ่วถิีถิ่น วถิีไทย / วฒันธรรมไทย
     วฒันธรรมอาเซียน / มรดกไทย มรดกโลก ซ่ึงส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยจะได้ด าเนินโครงการ/กจิกรรมตามแนวทางดังกล่าวภายใต้บริบทและขอบข่ายภารกจิทีรั่บผิดชอบ
     วัตถุประสงค์  : 1. เพือ่น ามิติทางวฒันธรรมสร้างรายได้เชื่อมโยงการท่องเทีย่ว ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
     2. เพือ่เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย เกดิการพฒันาความคิดสร้างสรรค์จนิตนาการ และสุนทรียะ ให้แกเ่ด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไป 
     3. เพือ่ส่งเสริมอตัลักษณ์ไทยและความเป็นไทย ความคิดสร้างสรรค์ พฒันาผลงานสู่ระดับอาเซียนและนานาชาติต่อไป
     ระยะเวลาดําเนินการ   :  ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กนัยายน พ.ศ. 2563
     ตวัชีว้ัดความสําเร็จ  : 1. จ านวนประชาชนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมอตัลักษณ์ความเป็นไทย 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการน าอตัลักษณ์ไทยและความเป็นไทยมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย
     การประเมินผล  :  แบบสอบถาม การสังเกต และแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

หน่วยนับ จ านวน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย คน 14,500 14,485,600 -             30,000        30,000        1,500,000        1,500,000        2,500,000        2,200,000      2,200,000      2,100,000        1,010,000        910,000       505,600       
และความเปน็ไทย

กิจกรรมที่ 1 เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ 10,285,200 กรุงเทพฯ -             30,000        30,000        1,500,000        1,500,000        1,000,000        700,000        999,600        2,100,000        1,010,000        910,000       505,600       ศูนย์หอศิลป์

คร้ังที ่5 สยามแสควร์
- การจดัจา้งด าเนินโครงการฯ -             970,000           970,000           470,000           200,000         200,000         400,000           400,000           400,000        500,000        
- การจดักจิกรรม เทศกาลศิลปะแห่ง -             -             -             500,000           500,000           500,000           500,000         769,600         1,660,000        600,000           500,000        
กรุงเทพ คร้ังที ่5
- ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ -             5,000          5,000          5,000              5,000              5,000              -               5,000            10,000            5,000              5,000           -              
- งบบริหาร -             25,000        25,000        25,000            25,000            25,000            -               25,000           30,000            5,000              5,000           5,600           
กิจกรรมที่ 2 การผลิตส่ือสังคมออนไลน์ 4,200,400 กรุงเทพฯ 1,500,000        1,500,000      1,200,400      สถาบนั

เพือ่ส่งเสริมอตัลักษณ์ไทยและ ศิลปวัฒนธรรม

ความเป็นไทย ร่วมสมัย

รวมการใช้จ่ายรายเดอืน 0 30,000 30,000 1,500,000 1,500,000 2,500,000 2,200,000 2,200,000 2,100,000 1,010,000 910,000 505,600
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส
60,000 5,500,000 6,500,000 2,425,600
0.41 37.97 44.87 16.74

แผนปฏบิตัิการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ

รายการ

เปา้หมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนที่ดําเนินการ (ระบุ
ชมุชน ตําบล อําเภอ

จังหวัด)

ระยะเวลาดําเนินการ (ระบ ุวันที่ดําเนินการ)

ผู้รับผิดชอบ

พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ข้อ 4 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการความรู้ และเสริมสร้างนวัตกรรมดา้นศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประการที่ 3 การตอ่ยอดวัฒนธรรม ดว้ยการนําคุณค่าของวัฒนธรรม สร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) สร้างรายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม

     ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกจิกรรมส่งเสริมอตัลักษณ์ไทยและความเป็นไทย



     โครงการ ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมและพฒันาศิลปะสร้างสรรค์

     งบประมาณ  21,089,800  บาท

     แผนงาน  : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
     ผลผลิตที่  :   โครงการเสริมสร้างอตัลักษณ์ไทยและความเป็นไทย

     ความสอดคล้อง  :  ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ป ียทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้น การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ประเดน็ พลังทางสังคม
 แผนปฏิรูปประเทศ ดา้น สังคม
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12  ข้อ 2 การสร้างความเปน็ธรรมและลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม


o แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ /แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจังหวัด ฯลฯ


     หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานหลัก : สถาบันศิลปวฒันธรมร่วมสมัย/ ศูนย์หอศิลป/์ ศูนย์เครือข่ายสัมพนัธแ์ละแหล่งทุน/ กลุ่มประชาสัมพนัธ์
หน่วยงานสนับสนุน :

     หลักการและเหตผุลโดยสรุป ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย มีพนัธกจิในการเผยแพร่และพฒันาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยสาขาวจิติรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานคือส่งเสริม

     วัตถุประสงค์  : 1. เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน และเผยแพร่กจิกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย ให้กบัเด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทัว่ไป
2. เพือ่น าความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย ไปประยุกต์ใช้ให้ประโยชน์ในชีวติประจ าวนัทัง้กบัตนเองและสังคม
3. เพือ่เผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าไทยสู่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศ โดยการออกแบบเคร่ืองแต่งกายทีท่ าด้วยผ้าไทย
4. เพือ่สนับสนุนนักออกแบบเคร่ืองแต่งกายชาวไทยในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบเคร่ืองแต่งกายทีท่ าจากผ้าไทยทีม่ีความทันสมัย สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวติประจ าวนั
5. เพือ่สรรหา สืบค้น และยกย่องเชิดชูเกยีรติศิลปินร่วมสมัยทีม่ีผลงานเป็นทีป่ระจกัษ์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัย
6. เพือ่เป็นการพฒันาทักษะ ความรู้ เทคนิควธิกีาร รวมถึงประสบการณ์สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยให้กบัเยาวชน ศิลปินรุ่นใหม่ 
7. เพือ่เป็นการประสาน เชื่อมโยง แลกเปล่ียนองค์ความรู้ ระหวา่งศิลปินแห่งชาติ ศิลปินร่วมสมัยและศิลปินรุ่นใหม่ ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ในการพฒันาต่อยอดงานศิลปะร่วมสมัย
8. เพือ่เป็นการสร้างโอกาสและความเป็นเลิศทางด้านศิลปะให้กบัเยาวชน ศิลปินรุ่นใหม่ กา้วไปสู่ความเป็นมืออาชีพต่อไป
9. เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกดิการต่อยอดการสร้างสรรค์ด้านเรขศิลป์
10. เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัสินค้าและบริการของชุมชนของเมืองศิลปะ โดยใช้งานเรขศิลป์พฒันาบรรจภุัณฑ์และหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน

     ระยะเวลาดําเนินการ   :  ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กนัยายน พ.ศ. 2563
     ตวัชีว้ัดความสําเร็จ  : 1. จ านวนประชาชนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมอตัลักษณ์ความเป็นไทย 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการน าอตัลักษณ์ไทยและความเป็นไทยมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย
     การประเมินผล  :  แบบสอบถาม การสังเกต และแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

หน่วยนับ จ านวน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบโครงการส่งเสริมและพัฒนา คน 23,500 21,089,800 44,710        119,640      941,275      1,000,000        1,800,000        4,700,000        3,200,000      3,200,000      2,636,700        1,400,000        1,221,000     826,475       
ศิลปะสร้างสรรค์

กิจกรรมที่ 1 ศูนย์เรียนรู้และพฒันา 590,000 กรุงเทพฯ 30,000        30,000        30,000        150,000           30,000            30,000            30,000           30,000           139,800           30,000            30,000          30,200          สถาบนั

หนังสือไทย ศิลปวัฒนธรม

 - กจิกรรม “พาน้องท่องงานศิลป”์ 120,000          83,400            ร่วมสมัย

จ านวน 2 คร้ัง
- กจิกรรม "เล่น เรียนรู้ ดูงานศิลป"์ 26,400            -                 
 - งบบริหาร 30,000        30,000        30,000        30,000            30,000            30,000            30,000           30,000           30,000            30,000            30,000          30,200          

แผนปฏบิตัิการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ศ. 2563

     การสร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย ทีส่ร้างคุณค่าทางจติใจสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกจิ ทัง้นีด้้วยตระหนักวา่การสร้างสรรค์เป็นบ่อเกดิแห่งจนิตนาการ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจงึเป็นการสร้างความสุนทรีย์และรสนิยมทีดี่ให้แกค่นในสังคม
     และเป็นดัชนีวดัความสุขและความฉลาดของคนในชาติ นอกจากนี ้ยังรวมไปถึงการส่งเสริมอตัลักษณ์ไทยและความเป็นไทยเป็นโครงการ/กจิกรรมทีข่ึ้นเพือ่ตอบสนองนโยบายของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม ภายใต้จดุเน้นการด าเนินงานของ
     กระทรวงวฒันธรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการส่งเสริมอตัลักษณ์ไทยและความเป็นไทยโดยการรณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทยตามนโยบายของรัฐบาล เพือ่เสริมสร้างความเป็นไทยสู่ประชาชน ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศทัว่โลก
     3 ระดับ ได้แก ่วถิีถิ่น วถิีไทย / วฒันธรรมไทย วฒันธรรมอาเซียน / มรดกไทย มรดกโลก น าไปสู่การด าเนินงานในการส่งเสริมและพฒันาศิลปะสร้างสรรค์ เผยแพร่ศิลปะร่วมสมัย เพือ่ตอบสนองตาม ข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรีและตามนโยบายของ
     กระทรวงวฒันธรรม ซ่ึงจะเป็นการน าทุนทางวฒันธรรมมาสร้างคุณค่าและเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิให้กบัประเทศต่อไป

รายการ

เปา้หมาย

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประการที่ 3 การตอ่ยอดวัฒนธรรม ดว้ยการนําคุณค่าของวัฒนธรรม สร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) สร้างรายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนที่ดําเนินการ (ระบุ
ชมุชน ตําบล อําเภอ

จังหวัด)

ระยะเวลาดําเนินการ (ระบ ุวันที่ดําเนินการ)

ยทุธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ข้อ 4 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการความรู้ และเสริมสร้างนวัตกรรมดา้นศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

     ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกจิกรรมส่งเสริมอตัลักษณ์ไทยและความเป็นไทย



พ.ศ. 2562

หน่วยนับ จ านวน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

พ.ศ. 2563

รายการ

เปา้หมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนที่ดําเนินการ (ระบุ
ชมุชน ตําบล อําเภอ

จังหวัด)

ระยะเวลาดําเนินการ (ระบ ุวันที่ดําเนินการ)

กิจกรรมที่ 2 การพฒันาการออกแบบ 6,000,000 กรุงเทพฯ -             -             223,000      47,800            656,700           30,000            3,125,000       30,000           1,857,500        30,000            -              -              ศูนย์เครือขา่ย

เคร่ืองแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย สัมพันธ์และ

 - การสัมมนาออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 193,000      แหล่งทุน

 - การจดัประชุมคณะท างาน 17,800            
 - การแถลงข่าวและประชาสัมพนัธโ์ครงการ 626,700           
 - การจดัประชุมการคัดเลือกผลงาน
รอบแรก, รอบทีส่อง และการตัดสินผลงาน
3 คร้ัง
 - การจดัพธิมีอบรางวลั การจดันิทรรศการ 3,095,000       1,827,500        
แสดงผลงาน การถ่ายทอดองค์ความรู้ และ
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
 - งบบริหาร 30,000        30,000            30,000            30,000            30,000           30,000           30,000            30,000            
กิจกรรมที่ 3 เชิดชูเกยีรติศิลปินร่วมสมัย 3,000,000 กรุงเทพฯ -             -             -             200,000           200,000           200,000           -               -               594,400           1,295,000        321,600        189,000        ศูนย์หอศิลป์

ดีเด่น "ศิลปาธร"
 - การจดัประชุมคณะกรรมการคัดสรร 200,000           200,000           200,000           
และคณะกรรมการตัดสิน
 - การแถลงข่าว 200,000           
 - การจดังานพธิมีอบรางวลัและ 394,400           1,295,000        
เปิดนิทรรศการ
 - การเสวนาสร้างแรงบัลดาลใจในการ 321,600        189,000        
สร้างสรรค์งานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย
ของศิลปินศิลปาธร
กิจกรรมที่ 4 พฒันาศักยภาพศิลปิน 6,999,800 จังหวัดนครราชสีมา / 14,710        61,940        38,500        15,000            883,300           1,337,700        45,000           3,140,000       45,000            45,000            869,400        504,250        ศูนย์หอศิลป์

รุ่นใหม่ สหรัฐอเมริกา
 - การประชาสัมพนัธโ์ครงการฯ ผ่านส่ือ 50,000            
ต่างๆ 
 - การประสานงานเตรียมพืน้ทีจ่ดักจิกรรม 46,940        
ณ จงัหวดันครราชสีมา
 - การด าเนินการพจิารณาคัดเลือก 23,500        
รอบที ่1 (รอบคัดเลือก) พร้อมประกาศ
ผลผู้เข้ารอบจากไฟล์ภาพงาน
 - การจดักจิกรรมประกวด และสร้างผลงาน 845,100           1,272,700        
ในต่างจงัหวดั ณ จงัหวดันครราชสีมา
 - การคัดเลือก รอบที ่2 (รอบตัดสิน) 23,200            
จากผลงานจริง พร้อมประกาศผล 
 - การจดัเตรียมการศึกษาดูงานด้านศิลปะ 10,000           
ณ สหรัฐอเมริกา
 - การศึกษาต่อยอดงานด้านศิลปะ 3,102,650       
ณ สหรัฐอเมริกา
 - การจดัท าสูจบิัตรนิทรรศการ  ส าหรับ 442,400        
จดัแสดง ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน 
 - การจดันิทรรศการ ณ หอศิลป์ร่วมสมัย 382,000        459,250        
ราชด าเนิน
 - งบบริหาร 14,710        15,000        15,000        15,000            15,000            15,000            45,000           27,350           45,000            45,000            45,000          45,000          



พ.ศ. 2562

หน่วยนับ จ านวน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

พ.ศ. 2563

รายการ

เปา้หมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนที่ดําเนินการ (ระบุ
ชมุชน ตําบล อําเภอ

จังหวัด)

ระยะเวลาดําเนินการ (ระบ ุวันที่ดําเนินการ)

กิจกรรมที่ 5 พฒันาศักยภาพนักออกแบบ 4,500,000 จังหวัดเชียงราย / -             27,700        649,775      587,200           30,000            3,102,300        -               -               -                 -                 -              103,025        กลุ่มประชาสัมพันธ์

รุ่นใหม่ กรุงเทพฯ  /
 - การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 4 ภูมิภาค 4 ภูมิภาค 297,000      
 - การอบรมเชิงปฏิบัติการและลงพืน้ที่ 322,775      257,200           
 - การออกอากาศเทปโทรทัศน์ 300,000           2,700,000        
 - การผลิตผลงานและจดัแสดงนิทรรศการ 120,000           
 - พธิมีอบรางวลัและโล่รางวลั 230,000           
 - งบบริหาร 27,700        30,000        30,000            30,000            52,300            103,025        

รวมการใช้จ่ายรายเดอืน 44,710 119,640 941,275 1,000,000 1,800,000 4,700,000 3,200,000 3,200,000 2,636,700 1,400,000 1,221,000 826,475
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส 5.24 35.56 42.85 16.35
1,105,625 7,500,000 9,036,700 3,447,475



     โครงการ ค่าใช้จา่ยในการพฒันาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค

     งบประมาณ  3,024,300  บาท

     แผนงาน  : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
     ผลผลิตที่  :   โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยเพือ่การท่องเทีย่ว

     ความสอดคล้อง  :  ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ป ียทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้น การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ประเดน็ พลังทางสังคม
 แผนปฏิรูปประเทศ ดา้น สังคม
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12  ข้อ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันไดอ้ยา่งยั่งยนื และ ข้อ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาอยา่งยั่งยนื


o แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ /แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจังหวัด ฯลฯ


     หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานหลัก :  ศูนย์หอศิลป์
หน่วยงานสนับสนุน :  ศิลปิน องค์กรด้านวฒันธรรมภาครัฐและเครือข่ายหอศิลป์ร่วมสมัย

     หลักการและเหตผุลโดยสรุป ในปีงบประมาณ 2563 ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมียมีเจตนารมณ์ทีจ่ะต่อยอดการพฒันาหอศิลป์ร่วมสมัยส่วนภูมิภาค และองค์กรเครือข่ายศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยในประเทศให้มั่นคงแข็งแรงและเกดิกจิกรรม

     วัตถุประสงค์  : 1.เพือ่สนับสนุนและส่งเสริมการพฒันาหอศิลป์ร่วมสมัยในภูมิภาค
     2.เพือ่สร้างความสัมพนัธก์บัศิลปินในภูมิภาคและกระชับความร่วมมือในการพฒันาหอศิลป์ร่วมสมัยภูมิภาค
     3.เพือ่พฒันาและยกระดับหอศิลป์ ให้มีคุณภาพและศักยภาพ
     ระยะเวลาดําเนินการ   :  ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กนัยายน พ.ศ. 2563

     การประเมินผล  :  แบบสอบถาม การสังเกต และแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

หน่วยนับ จ านวน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบโครงการพัฒนาหอศิลปร์่วมสมัย คน 10,000 3,024,300 กรุงเทพฯ -             91,400        88,900        316,000          316,000          318,000          316,000        316,000        316,000          316,000          316,000       314,000       ศูนยห์อศิลป์
สู่ภูมิภาค จังหวัดกระบี่

จังหวัดเชียงราย
จังหวัดนครราชสีมา

 - การส ารวจพืน้ทีก่ารจดันิทรรศการ 91,400        88,900        50,320            
ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยภูมิภาค
 - การจดัประชุมแผนด าเนินการจดั 265,680           316,000           
นิทรรศการทัง้ 4 ภาค
 - การจดันิทรรศการศิลปวฒันธรรม 318,000           316,000         316,000         316,000           
ร่วมสมัยใน 4 ภูมิภาค

ผู้รับผิดชอบ

พ.ศ. 2563

แผนปฏบิตัิการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ

     การสร้างสรรค์มากขึ้น ผ่านการร่วมมือกนัจดันิทรรศการด้านศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยในแต่ละภูมิภาค อนัมีประโยชน์น่าสนใจ และมีคุณค่าด้านการประกอบธรุกจิท่องเทีย่ว โดยน าไปสู่การสร้างรากฐานทางการพฒันาพืน้ทีท่างศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย
     ในภูมิภาคอย่างมั่นคงและยั่งยืน

รายการ

เปา้หมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนที่ดําเนินการ (ระบุ
ชมุชน ตําบล อําเภอ

จังหวัด)

ระยะเวลาดําเนินการ (ระบ ุวันที่ดําเนินการ)

ยทุธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ข้อ 4 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการความรู้ และเสริมสร้างนวัตกรรมดา้นศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประการที่ 3 การตอ่ยอดวัฒนธรรม ดว้ยการนําคุณค่าของวัฒนธรรม สร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) สร้างรายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม

     ตวัชีว้ัดความสําเร็จ  : 1. จ านวนประชาชนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยเพือ่การท่องเทีย่ว 2. ความส าเร็จของการเห็นคุณค่าของศิลปะร่วมสมัยทีไ่ด้รับการพฒันาเพือ่การท่องเทีย่ว

     ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกจิกรรมการสร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยเพือ่การท่องเทีย่ว



พ.ศ. 2562

หน่วยนับ จ านวน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

พ.ศ. 2563

รายการ

เปา้หมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนที่ดําเนินการ (ระบุ
ชมุชน ตําบล อําเภอ

จังหวัด)

ระยะเวลาดําเนินการ (ระบ ุวันที่ดําเนินการ)

 - นิทรรศการสรุปผลงานการจดั 316,000           
นิทรรศการทางศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย
ในภูมิภาค ณ หอศิลป์ร่วมสมัย
ราชด าเนิน
 - การเสวนาวชิาการหัวข้อนิทรรศการ 316,000        
ศิลปะร่วมสมัย โดยภัณฑารักษ์ต่างชาติ
 - การจดัพมิพห์นังสือสรุปองค์ความรู้ 314,000        
การพฒันาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค

รวมการใช้จ่ายรายเดอืน 0 91,400 88,900 316,000 316,000 318,000 316,000 316,000 316,000 316,000 316,000 314,000
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส
180,300 950,000 948,000 946,000

5.96 31.41 31.35 31.28



     โครงการ ค่าใช้จา่ยในการพฒันาหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน

     งบประมาณ  11,000,000 บาท

     แผนงาน  : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
     ผลผลิตที่  :   โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยเพือ่การท่องเทีย่ว

     ความสอดคล้อง  :  ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ป ียทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้น การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

 ประเดน็ พลังทางสังคม

 แผนปฏิรูปประเทศ ดา้น สังคม

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12  ข้อ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันไดอ้ยา่งยั่งยนื และ ข้อ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาอยา่งยั่งยนื



o แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ /แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจังหวัด ฯลฯ


     หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานหลัก :  ศูนย์หอศิลป์
หน่วยงานสนับสนุน :  เครือข่ายศิลปิน มหาวทิยาลัย

     หลักการและเหตผุลโดยสรุป กระทรวงวฒันธรรมเร่ิมด าเนินโครงการพฒันาพืน้ทีท่างศิลปะขึ้นในพืน้ทีส่่วนขยายของศูนย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทยเพือ่เป็นศูนย์กลางการแลกเปล่ียน เรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมวฒันธรรมของเอเชีย

     วัตถุประสงค์  : 1.สร้างความตระหนักรู้และความสนใจในศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยสาขาต่าง ๆ
     2.ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยสาขาต่าง ๆ
     3.เพิม่พนูโอกาสในการสัมผัสถึงสุนทรียภาพในการเสพงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยสาขาต่าง ๆ
     ระยะเวลาดําเนินการ   :  ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กนัยายน พ.ศ. 2563

     การประเมินผล  :  แบบสอบถาม การสังเกต และแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

หน่วยนับ จ านวน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบโครงการพัฒนาหอศิลปร์่วมสมัย คน 4,500 11,000,000 กรุงเทพฯ 44,400        300,428      429,298      1,080,000        1,080,000        1,340,000        1,322,600      1,222,400      1,220,000        1,200,000        1,100,000     660,874       ศูนย์หอศิลป์
ราชดําเนิน

 - กจิกรรมการพฒันาศักยภาพทางศิลปะ 10,500,000 -             270,000      400,000      1,040,000        1,040,000        1,300,000        1,290,000       1,190,000       1,190,000        1,170,000        1,070,000      540,000        
ร่วมสมัย 9 สาขา
 - งบบริหาร 500,000 44,400        30,428        29,298        40,000            40,000            40,000            32,600           32,400           30,000            30,000            30,000          120,874        

รวมการใช้จ่ายรายเดอืน 44,400 300,428 429,298 1,080,000 1,080,000 1,340,000 1,322,600 1,222,400 1,220,000 1,200,000 1,100,000 660,874
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส

ผู้รับผิดชอบ

พ.ศ. 2563

แผนปฏบิตัิการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ

     (Asia Cultural Gateway) ทัง้นี ้เพือ่เตรียมความพร้อมทัง้ด้านบุคลากร การบริหารจดัการ ส านักงานฯ จงึได้จดัเตรียมพืน้ทีศู่นย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน เพือ่เป็นพืน้ทีท่ดลองส าหรับพฒันาบุคลากรและระบบการบริหารจดัการงานศิลปะให้มี
    ประสิทธภิาพเพือ่รองรับโครงการพฒันาพืน้ทีท่างศิลปะขึ้นในพืน้ทีส่่วนขยายของศูนย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทยทีจ่ะเกดิขึ้น โดยหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนินแห่งนีจ้ะมีกจิกรรมทางด้านศิลปะทีห่ลากหลาย  อาทิ การจดันิทรรศการศิลปะร่วมสมัย
    การอบรมและฝึกปฏิบัติงานทางศิลปะ รวมถึงการจดักจิกรรมหรือการแสดงศิลปะร่วมสมัยสาขาต่างๆ  เป็นต้น ซ่ึงจะเป็นการสร้างรายได้ให้กบัประเทศเพิม่ขึ้นในทางเศรษฐกจิของประเทศ โดยทางตรงและทางออ้ม

รายการ

เปา้หมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนที่ดําเนินการ (ระบุ
ชมุชน ตําบล อําเภอ

จังหวัด)

ระยะเวลาดําเนินการ (ระบ ุวันที่ดําเนินการ)

ยทุธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ข้อ 3 ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประการที่ 3 การตอ่ยอดวัฒนธรรม ดว้ยการนําคุณค่าของวัฒนธรรม สร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) สร้างรายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม

7.04 31.82 34.23 26.92

     ตวัชีว้ัดความสําเร็จ  : 1. จ านวนประชาชนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยเพือ่การท่องเทีย่ว 2. ความส าเร็จของการเห็นคุณค่าของศิลปะร่วมสมัยทีไ่ด้รับการพฒันาเพือ่การท่องเทีย่ว

774,126 3,500,000 3,765,000 2,960,874

     ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกจิกรรมการสร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยเพือ่การท่องเทีย่ว



     โครงการ ค่าใช้จา่ยในการจดัมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ

     งบประมาณ  19,500,000 บาท

     แผนงาน  : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
     ผลผลิตที่  :   โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยเพือ่การท่องเทีย่ว

     ความสอดคล้อง  :  ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ป ียทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้น การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

 ประเดน็ พลังทางสังคม

 แผนปฏิรูปประเทศ ดา้น สังคม

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12  ข้อ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันไดอ้ยา่งยั่งยนื และ ข้อ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาอยา่งยั่งยนื



o แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ /แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจังหวัด ฯลฯ


     หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานหลัก :  ศูนย์หอศิลป์
หน่วยงานสนับสนุน :  ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวฒันธรรม สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมาธกิารอดุมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กรมประชาสัมพนัธ ์ส านักงานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
สภาอตุสาหกรรมท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมไทยธรุกจิการท่องเทีย่ว สมาคมธรุกจิท่องเทีย่วภายในประเทศ

     หลักการและเหตผุลโดยสรุป ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย กระทรวงวฒันธรรม มีบทบาทหน้าทีใ่นการด าเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศิลปะร่วมสมัยสู่สากล ทัง้ทางด้านด้านการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมและการจดักจิกรรมทางด้าน

     วัตถุประสงค์  : 1.เพือ่พฒันาศักยภาพความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยและโอกาสการกา้วสู่เวทีนานาชาติของศิลปินไทย
     2.เพือ่สร้างแรงบันดาลใจในการพฒันาและค้นหาตัวตนสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะและพฒันาศิลปินไทยสู่ความกา้วหน้าในสายอาชีพ 
     ระยะเวลาดําเนินการ   :  ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กนัยายน พ.ศ. 2563

     การประเมินผล  :  แบบสอบถาม การสังเกต และแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

หน่วยนับ จ านวน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบโครงการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัย ผลงาน / 15 19,500,000 จังหวัดนครราชสีมา 15,870        23,075        20,700        1,400,000        1,400,000        2,700,000        2,600,000      2,600,000      2,800,000        2,400,000        2,000,000     1,540,355     ศูนยห์อศิลป์
นานาชาติ คน (ศิลปนิ) กรุงเทพฯ

- เทศกาลศิลปะร่วมสมัย Thailand 19,500,000 15,870        23,075        20,700        1,400,000        1,400,000        2,700,000        2,600,000       2,600,000       2,800,000        2,400,000        2,000,000      1,540,355      
Biennale Korat 2020

รวมการใช้จ่ายรายเดอืน 15,870 23,075 20,700 1,400,000 1,400,000 2,700,000 2,600,000 2,600,000 2,800,000 2,400,000 2,000,000 1,540,355
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส

ผู้รับผิดชอบ

พ.ศ. 2563

แผนปฏบิตัิการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ

    ศิลปวฒันธรรม  รวมทัง้การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทัง้ในและต่างประเทศ ซ่ึงจะเป็นประตูสร้างความสัมพนัธเ์พือ่การมีส่วนร่วมทางศิลปวฒันธรรมกบันานาชาติ และกอ่ให้เกดิความความเคล่ือนไหวในวงการศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย และพฒันา
    มาตรฐานของศิลปะ รวมทัง้การจดังานมหกรรมศิลปะร่วมสมัย อนัจะขยายไปสู่ความเป็นสากล

รายการ

เปา้หมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนที่ดําเนินการ (ระบุ
ชมุชน ตําบล อําเภอ

จังหวัด)

ระยะเวลาดําเนินการ (ระบ ุวันที่ดําเนินการ)

ยทุธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ข้อ 5 พัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างความสัมพันธ์ เกียรตภิูมิ และภาพลักษณ์ที่ด ีเพ่ือนําความเปน็ไทยสู่สากล

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประการที่ 3 การตอ่ยอดวัฒนธรรม ดว้ยการนําคุณค่าของวัฒนธรรม สร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) สร้างรายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม

     ตวัชีว้ัดความสําเร็จ  : 1. จ านวนประชาชนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยเพือ่การท่องเทีย่ว 2. ความส าเร็จของการเห็นคุณค่าของศิลปะร่วมสมัยทีไ่ด้รับการพฒันาเพือ่การท่องเทีย่ว

     ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกจิกรรมการสร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยเพือ่การท่องเทีย่ว

59,645 5,500,000 8,000,000 5,940,355
0.31 28.21 41.03 30.46



     โครงการ ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเพือ่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

     งบประมาณ  8,000,000 บาท

     แผนงาน  : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
     ผลผลิตที่  :   โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

     ความสอดคล้อง  :  ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ป ียทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้น การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ประเดน็ พลังทางสังคม
 แผนปฏิรูปประเทศ ดา้น สังคม
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12  ข้อ 5 การเสริมสร้างความมัน่คงแห่งชาตเิพ่ือพัฒนาการพัฒนาประเทศสู่ความมัง่ค่ังและยั่งยนื


o แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ /แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจังหวัด ฯลฯ
 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประการที่ 1 ดา้นการสืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ

     หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานหลัก :  ศูนย์เครือข่ายสัมพนัธแ์ละแหล่งทุน
หน่วยงานสนับสนุน :

     หลักการและเหตผุลโดยสรุป เพือ่เป็นการเทิดพระเกยีรติสถาบันมหากษัตริย์ ซ่ึงเป็นภารกจิโดยตรงของกระทรวงวฒันธรรม โดยใช้บริบทของงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย
     วัตถุประสงค์  : 1. เพือ่เทิดพระเกยีรติสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ทีท่รงเป็นองค์อปุถัมภ์การด าเนินงานด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีอนัดีงามของชาติ
     2. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยให้เป็นทีรู้่จกัอย่างกวา้งขวาง 
     ระยะเวลาดําเนินการ   :  ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กนัยายน พ.ศ. 2563
     ตวัชีว้ัดความสําเร็จ  : 1. ประชาชนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยเพือ่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมในกจิกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยเพือ่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
     การประเมินผล  :  แบบสอบถาม การสังเกต และแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

หน่วยนับ จ านวน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบโครงการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย คน 55,000 8,000,000 กรุงเทพฯ -             18,500        -             500,000          500,000          1,000,000        800,000        500,000        1,500,000        2,181,500        800,000       200,000       ศูนย์เครือขา่ย

เพ่ือเทิดทูนสาบนัพระมหากษัตริย์ สัมพันธ์และ

แหล่งทุน

- การจดักจิกรรมด้านศิลปะร่วมสมัย -             18,500        -             500,000           500,000           1,000,000        800,000         500,000         1,500,000        2,181,500        800,000        200,000        
เพือ่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ตามวาระส าคัญต่างๆ

รวมการใช้จ่ายรายเดอืน 0 18,500 0 500,000 500,000 1,000,000 800,000 500,000 1,500,000 2,181,500 800,000 200,000
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส

แผนปฏบิตัิการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ

รายการ

เปา้หมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนที่ดําเนินการ (ระบุ
ชมุชน ตําบล อําเภอ

จังหวัด)

ระยะเวลาดําเนินการ (ระบ ุวันที่ดําเนินการ)

ยทุธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรม

     ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านกจิกรรมศิลปะร่วมสมัย

0.23 25.00 35.00 39.77

ผู้รับผิดชอบ

พ.ศ. 2563

18,500 2,000,000 2,800,000 3,181,500



     โครงการ ค่าใช้จา่ยในการสานใจรักษ์งานศิลป์ ถิ่นแดนใต้

     งบประมาณ  5,958,200 บาท

     แผนงาน  : บูรณาการขับเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้
     ผลผลิตที่  :   โครงการเสริมสร้างพหวุฒันธรรมที่เข้มแข็ง

     ความสอดคล้อง  :  ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ป ียทุธศาสตรท์ี ่1 ดา้น ความมั่นคง
 ประเดน็ ดา้นความมั่นคง
 แผนปฏริปูประเทศ ดา้นสังคม
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12 ข้อ 5 การเสรมิสรา้งความมั่นคงแห่งชาตเิพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยนื
 ยทุธศาสตรก์ระทรวงวัฒนธรรม ข้อ 4 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจดัการศึกษา วิจยั บรหิารจดัการความรู้ และสรา้งนวัตกรรมดา้นศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
o แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมฯ /แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจงัหวัด ฯลฯ


     หน่วยงานรบัผิดชอบ  :  ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานหลัก :  ศูนย์เครือข่ายสัมพันธแ์ละแหล่งทุน
หน่วยงานสนับสนุน : ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดั จงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลา จงัหวดันราธวิาส และจงัหวดัสงขลา สถาบันการศึกษาในพื้นที่ 3 จงัหวดั 4 อ าเภอ

     หลักการและเหตผุลโดยสรปุ กระทรวงวฒันธรรมมียุทธศาสตร์ในแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ (จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธวิาส) และ 4 อ าเภอของสงขลา (อ.จะนะ อ.เทพา อ.นาทว ีอ.สะบ้าย้อย) โดยการรักษา

     สืบทอดวฒันธรรมของชาติและความหลากหลายทางวฒันธรรมของท้องถิ่นใหค้งอยู่อย่างมั่นคง การเสริมสร้างความเข้าใจ และฟื้นความไวว้างใจระหวา่งรัฐกบัประชาชน เพื่อร่วมมือแกไ้ขปัญหาสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อกระบวนการมีส่วนร่วม

     เสริมสร้างสันติภาพ มีการพัฒนาที่สอดคล้องกบัศักยภาพ ตรงตามความต้องการ มีความเท่าเทียม ไม่ท าลายอตัลักษณ์และวถิีชีวติของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสร้างความเข้าใจระหวา่งกลุ่มคนที่แตกต่างใหย้อมรับและเหน็คุณค่าการอยู่ร่วมกนัท่ามกลาง

     ความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรม ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมกลุ่มพลังวฒันธรรมของพหสัุงคมใหม้ีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาความมั่นคง และสร้างสภาวะแวดล้อมเอื้อต่อกระบวนการมีส่วนร่วมเสริมสร้างสันติภาพ เพื่อเร่งน าสันติสุขและความปลอดภยั

     ในชีวติและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้โดยเร็วต่อไป
     วัตถุประสงค์  : 1. เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ได้เรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายและค้นควา้หาข้อมูลในพื้นที่อนัเป็นถิ่นเกดิของตนเอง
     2. เพื่อใหค้นในพื้นที่ภาคใต้มีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิดและสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวจากท้องถิ่นใหผู้้อา่น ทั้งในและนอกพื้นที่ได้รับรู้และเข้าใจมากขึ้น ผ่านงานเขียนและภาพถ่าย
     3. เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะการออกแบบเคร่ืองแต่งกายร่วมสมัย ในระดับอาเซียน และเปิดพื้นที่ใหก้บัศิลปินในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ศิลปินอาเซียนและศิลปินระดับนานาชาติได้ร่วมสร้างสรรค์
     ผลงานศิลปะร่วมสมัย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
     4. เพื่อส่งเสริมการแลกเปล่ียนประสบการณ์ และองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมท้องถิ่นและศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย สร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ อนัเป็นส่ือกลางในการสร้างความสมานฉันท์ และการอยู่ร่วมกนัแบบพหวุฒันธรรม
     5. เพื่อสนับสนุนการต่อยอดทางภมูิปัญญา ผนวกด้วยความคิดสร้างสรรค์ เกดิเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัยที่มีคุณค่าทางจติใจ และมีมูลค่าในเชิงอตุสาหกรรมวฒันธรรม
     ระยะเวลาดาํเนินการ   :  ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กนัยายน พ.ศ. 2563
     ตวัชี้วัดความสาํเรจ็  : 1. ผลงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ในการน ามิติทางศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยมาพัฒนาผลงาน
     การประเมินผล  :  แบบสอบถาม การสังเกต และแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

หน่วยนับ จ านวน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบโครงการสานใจรกัษ์งานศิลป์ ผลงาน 60 5,958,200 จงัหวัดปตัตานี/ 31,500        31,500        31,500        955,000          955,000          1,757,000        221,700        225,000        225,000          250,000          1,125,000     150,000       ศูนยเ์ครอืข่าย

ถ่ินแดนใต้ จงัหวัดยะลา/ สัมพันธ์และ

จงัหวัดนราธิวาส แหล่งทนุ

และ 4 อําเภอ
กิจกรรมที่ 1 เล่าเรื่องชายแดนใต้ 2,000,000          ใน จงัหวัดสงขลา 31,500        31,500        31,500        15,000            315,000          604,900          15,000          90,800          15,000            165,000          534,800       150,000       
- การแต่งต้ังคณะกรรมการคัดสรรและตัดสิน
- การรับสมัครและประชาสัมพันธ์ 30,000              10,000        10,000        10,000        
- การก าหนดส่งผลงานเข้ามาประกวด
- กจิกรรมอบรมการสร้างสรรค์งานเขียน ใน 300,000             300,000           
พื้นที่ 3 คร้ัง
- การคัดกรองผลงานและรวบรวมส่ง
คณะกรรมการ

แผนปฏบิตักิารและแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจําปงีบประมาณ พ .ศ. 2563
หน่วยงาน สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั

แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ

รายการ

เปา้หมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนทีด่ําเนินการ (ระบุ
ชุมชน ตําบล อําเภอ

จงัหวัด)

ระยะเวลาดาํเนินการ (ระบ ุวันที่ดาํเนินการ)

ผู้รบัผิดชอบ

พ.ศ. 2563

องค์กรท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/ต าบล/อ าเภอ ในพื้นที่ 3 จงัหวดั 4 อ าเภอ  ศูนย์ปฏบิัติการชุมชน/ กอ.รมน.ภาค 4 สน.

นโยบายรฐัมนตรวี่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประการที่ 3 การตอ่ยอดวัฒนธรรม ดว้ยการนําคุณค่าของวัฒนธรรม สรา้งสรรค์สินค้าและบรกิาร (Creative Culture) สรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบรกิารทางวัฒนธรรม

     ผลสัมฤทธิ์หรอืประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้เกดิจติส านึกที่ดีในการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข



พ.ศ. 2562

หน่วยนับ จ านวน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายการ

เปา้หมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนทีด่ําเนินการ (ระบุ
ชุมชน ตําบล อําเภอ

จงัหวัด)

ระยะเวลาดาํเนินการ (ระบ ุวันที่ดาํเนินการ)

ผู้รบัผิดชอบ

พ.ศ. 2563

- การประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดสรรผลงาน 75,800              75,800           
รอบแรก
- การประชุมคณะกรรมการเพื่อตัดสินผลงาน
- การน าผลงานเขียนและภาพถ่ายจดัพิมพ์ 150,000             150,000           
เป็นหนังสือเพื่อเผยแพร่ รวมทั้ง
ค่าตอบแทนบรรณาธกิาร/นักเขียน
และน าผลงานเขียนและภาพถ่ายจดัพิมพ์
- การจดัพิธมีอบรางวลั  นิทรรศการ 1,116,360          592,060           520,000        
และกจิกรรมศึกษาเรียนรู้ด้านวรรณศิลป์
- งบบริหาร 327,840             21,500        21,500        21,500        15,000             15,000             12,840             15,000           15,000           15,000             15,000             14,800          150,000        
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการออกแบบลายผ้า 3,958,200          -             -             -             940,000          640,000          1,152,100        206,700        134,200        210,000          85,000            590,200       -              
รว่มสมัยไทยชายแดนใตสู้่สากล
- ประชุมหารือกบัผู้เกี่ยวข้องเพื่อก าหนด 70,000              50,000             20,000             
แนวทางการด าเนินงาน (ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภมูิภาค)
- กจิกรรมพัฒนาลายผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ 1,056,340          366,600           600,000           89,740             
- กจิกรรมการพัฒนาผลิตภณัฑ์จากลายผ้าไทย 1,245,460          503,400           742,060           
ร่วมสมัยชายแดนใต้
- กจิกรรมประกวดออกแบบเคร่ืองแต่งกายจาก 876,200             300,300           186,700         114,200         190,000           85,000             
ผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้
- กจิกรรมการแสดงผลงานร่วมกบัส่วนภมูิภาค 590,200             590,200        
- งบบริหาร 120,000             20,000             20,000             20,000             20,000           20,000           20,000             

รวมการใช้จา่ยรายเดอืน 31,500 31,500 31,500 955,000 955,000 1,757,000 221,700 225,000 225,000 250,000 1,125,000 150,000
รวมการใช้จา่ยรายไตรมาส

รอ้ยละการใช้จา่ยรายไตรมาส
3,667,000 671,700 1,525,000

1.59 61.55 11.27 25.59
94,500



     โครงการ ค่าใช้จา่ยในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพือ่ต่อยอดทุนทางวฒันธรรม

     งบประมาณ  4,450,000 บาท

     แผนงาน  : บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ว
     ผลผลิตที่  :  โครงการส่งเสริมอตุสาหกรรมวฒันธรรมสร้างสรรค์เพือ่เพิม่ศักยภาพในการแข่งขัน

     ความสอดคล้อง  :  ดา้น การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ประเดน็ ด้านการท่องเทีย่ว
 แผนปฏิรูปประเทศ ดา้นสังคม
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12  ข้อ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันไดอ้ยา่งยั่งยนื และ ข้อ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาอยา่งยั่งยนื



o แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ /แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจังหวัด ฯลฯ


     หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานหลัก :  สถาบันศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานสนับสนุน : มหาวทิยาลัยศิลปากร

     หลักการและเหตผุลโดยสรุป ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย กระทรวงวฒันธรรม ในฐานะหน่วยงานทีม่ีพนัธกจิโดยตรงในการน ามิติทางวฒันธรรมมาเพิม่คุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกจิและสังคมบริหารทุนวฒันธรรมไทยทีม่ีอยู่อย่างมหาศาลให้ออกมาเป็นเสน่ห์

     แห่งความเป็นไทย ทีส่ามารถน ามาใช้อย่างร่วมสมัย เป็นหน่วยงานส่ือกลางทีน่ าผลิตภัณฑ์ต้นน้ า มาต่อยอดเป็นกจิกรรมกลางน้ า โดยน าความรู้ทางด้านศิลปะร่วมสมัยมาออกแบบสร้างสรรค์ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้แรงบันดาลใจมาจากทุนวฒันธรรมด้ังเดิม 
     วัตถุประสงค์  : 1. เพือ่ให้ได้ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยองค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัย ถ่ายทอดลงสู่ผลงานสร้างสรรค์จากทุนทางวฒันธรรมท้องถิ่น
     2. เพือ่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้แกชุ่มชนหรือประชาชนทัว่ไปทีส่นใจ
     ระยะเวลาดําเนินการ   :  ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กนัยายน พ.ศ. 2563

     การประเมินผล  :  แบบสอบถาม การสังเกต และแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

หน่วยนับ จ านวน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย คน 1,000 4,450,000 จังหวัดชลบรุี -             -             -             1,200,000        1,400,000        1,400,000        -               -               450,000          -                 -              -              สถาบนั
เพ่ือตอ่ยอดทุนทางวัฒธรรม จังหวัดภูเก็ต ศิลปวัฒนธรรม

จังหวัดสุโขทยั ร่วมสมัย
 - การจดัประชุมเตรียมการ จังหวัดราชบรุี 50,000            50,000            50,000            
และลงพืน้ทีศึ่กษาข้อมูล
 - การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน 1,000,000        1,200,000        1,000,000        
การออกแบบผลิตภัณฑ์ทีแ่สดงถึง
อตัลักษณ์ท้องถิ่น (4 จงัหวดั)
 - การออกแบบและสร้างสรรค์ 150,000           150,000           150,000           
ผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้มาจากการพฒันา
ต่อยอดทุนทางวฒันธรรมในท้องถิ่น
 - การจดัท าหนังสือรวบรวมข้อมูลและ 450,000           
ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้
จากโครงการฯ เพือ่น าไปเผยแพร่
 - การประชาสัมพนัธแ์ละจดัแสดง 200,000           
ผลงานในนิทรรศการ

รวมการใช้จ่ายรายเดอืน 0 0 0 1,200,000 1,400,000 1,400,000 0 0 450,000 0 0 0
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส
4,000,000 450,000 0

ยทุธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ข้อ 3 ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประการที่ 3 การตอ่ยอดวัฒนธรรม ดว้ยการนําคุณค่าของวัฒนธรรม สร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) สร้างรายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม

     ตวัชีว้ัดความสําเร็จ  : 1. ประชาชนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมสร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยเพือ่ต่อยอดทุนทางวฒันธรรม 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ในการน าศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยมาพฒันาเพือ่ต่อยอดทุน

     ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในกจิกรรมการสร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยเพือ่ต่อยอดทุนทางวฒันธรรม

0.00 89.89 10.11 0.00

แผนปฏบิตัิการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ

รายการ

เปา้หมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนที่ดําเนินการ (ระบุ
ชมุชน ตําบล อําเภอ

จังหวัด)

ระยะเวลาดําเนินการ (ระบ ุวันที่ดําเนินการ)

ผู้รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ป ียทุธศาสตร์ที่ 2 :

พ.ศ. 2563

0



     โครงการ ค่าใช้จา่ยในการพฒันาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ

     งบประมาณ  15,556,800 บาท

     แผนงาน  : บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ว
     ผลผลิตที่  :  โครงการส่งเสริมอตุสาหกรรมวฒันธรรมสร้างสรรค์เพือ่เพิม่ศักยภาพในการแข่งขัน

     ความสอดคล้อง  :  ดา้น การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ประเดน็ ด้านการท่องเทีย่ว
 แผนปฏิรูปประเทศ ดา้นสังคม
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12  ข้อ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันไดอ้ยา่งยั่งยนื และ ข้อ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาอยา่งยั่งยนื



o แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ /แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจังหวัด ฯลฯ


     หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานหลัก :  ศูนย์เครือข่ายสัมพนัธแ์หล่งทุน / สถาบันศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย / ศูนย์หอศิลป์
หน่วยงานสนับสนุน : ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดักระบี ่ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัเชียงราย ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดันครราชสีมา เครือข่ายศิลปินในพืน้ที่

     หลักการและเหตผุลโดยสรุป เมืองศิลปะเป็นโครงการส าคัญของกระทรวงวฒันธรรมทีต่อบสนองนโยบายรัฐบาล ในการทีจ่ะพฒันาประเทศโดยใช้ต้นทุนทางวฒันธรรมมาเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิและสังคม สร้างภาพลักษณ์ สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศจาก

     การท่องเทีย่ว และสร้างรายได้ให้แกชุ่มชนอย่างยั่งยืน  
     วัตถุประสงค์  : 1. เพือ่พฒันาให้จงัหวดัเป้าหมายให้เป็นเมืองศิลปะอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน
     2. เพือ่สร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คนในชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องในการพฒันาความร่วมมือกบัส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย กระทรวงวฒันธรรม เพือ่ผลักดันให้จงัหวดัเป็นเมืองศิลปะ และกา้วสู่เมืองสร้างสรรค์
     ตามหลักขององค์การยูเนสโกในอนาคต
     3. เพือ่กอ่ให้เกดิการกระตุ้นการสร้างคุณค่า มูลค่าทางสังคมและเศรษฐกจิ และสร้างรายได้เข้าสู่จงัหวดัและประเทศไทยจากการท่องเทีย่ว โดยอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการของชุมชนท้องถิ่น เครือข่ายผู้สร้างสรรค์ระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ
     นานาชาติ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
     ระยะเวลาดําเนินการ   :  ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กนัยายน พ.ศ. 2563

     การประเมินผล  :  แบบสอบถาม การสังเกต และแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

หน่วยนับ จ านวน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน คน 6,500 15,556,800 -             865,300      248,400       1,300,000        1,300,000        3,200,000        2,500,000        2,500,000         2,500,000        420,000           420,000        303,100        
สู่การเปน็เมืองแห่งศิลปะ

กิจกรรมที่ 1 โครงการเมืองศิลปะกระบี่ 5,400,000          จังหวัดกระบี่ -             -             -              -                 -                 1,400,000        1,489,100        1,410,900         1,000,000        100,000           -              -              ศูนยห์อศิลป์
 - กจิกรรมการจดัถนนสายศิลปะ Art Street 3,959,100          900,000           959,100           1,000,000         1,000,000         100,000           
 @ Krabi
 - กจิกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการด้านศิลปะ 346,900             30,000            316,900            
ร่วมสมัย Contemporary Art Workshop
 @ Krabi
 - กจิกรรมศิลปะสู่ชุมชน "กระบี.่..ชุมชนอาร์ต" 1,094,000          500,000           500,000           94,000             
Art to Town @ Krabi

กิจกรรมที่ 2 โครงการเมืองศิลปะ 4,200,000          จังหวัดเชียงราย -             380,000      248,400       400,000           681,600           530,000           480,000          680,000           680,000           30,000            30,000         60,000         สถาบนั
เชียงราย ศิลปวัฒนรรม
 - กจิกรรมเทศกาลเชียงรายเมืองศิลปะ ร่วมสมัย
คร้ังที ่1 ถนนศิลปะในงานเชียงรายดอกไม้ 880,000             380,000      248,400        200,000           51,600             
งาม ณ สวนตุง
คร้ังที ่2 ถนนศิลปะ ณ งานบอลลูน 70,000              70,000             
ไร่สิงห์ปาร์ค

แผนปฏบิตัิการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ

รายการ

เปา้หมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนที่ดําเนินการ (ระบุ
ชมุชน ตําบล อําเภอ

จังหวัด)

ระยะเวลาดําเนินการ (ระบ ุวันที่ดําเนินการ)

ผู้รับผิดชอบ

พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ป ียทุธศาสตร์ที่ 2 :

ยทุธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ข้อ 3 ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประการที่ 3 การตอ่ยอดวัฒนธรรม ดว้ยการนําคุณค่าของวัฒนธรรม สร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) สร้างรายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม

     ตวัชีว้ัดความสําเร็จ  : 1. ประชาชนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมสร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยเพือ่ต่อยอดทุนทางวฒันธรรม 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ในการน าศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยมาพฒันาเพือ่ต่อยอดทุน

     ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในกจิกรรมการสร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยเพือ่ต่อยอดทุนทางวฒันธรรม



พ.ศ. 2562

หน่วยนับ จ านวน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายการ

เปา้หมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนที่ดําเนินการ (ระบุ
ชมุชน ตําบล อําเภอ

จังหวัด)

ระยะเวลาดําเนินการ (ระบ ุวันที่ดําเนินการ)

ผู้รับผิดชอบ

พ.ศ. 2563

 - กจิกรรมอบรมเตรียมความพร้อมของ 700,000             100,000           200,000           400,000           
ศิลปินเชียงรายสู่การเป็นเจา้ภาพ
Thailand Biennale,Chiang Rai
 - กจิกรรมอบรมสุนทรียทัศน์นักศึกษาและ 500,000             400,000           100,000           
พาชมบ้านศิลปิน
 - กจิกรรมหมู่บ้านศิลปินระยะที ่1 1,000,000          500,000            500,000           
 - กจิกรรมปรับภูมิทัศน์เมืองเชียงรายด้วย 700,000             450,000           150,000            100,000           
ประติมากรรมหรือ Street art 
เมืองเชียงราย
 - กจิกรรมการแสดงร่วมสมัยในวนัถวลัย์ 50,000              50,000             
ดัชนี
 - งบบริหาร 300,000             -             -             -              30,000             30,000             30,000             30,000            30,000             30,000             30,000             30,000          60,000          

กิจกรรมที่ 3 โครงการเมืองศิลปะ 5,956,800          จังหวัดนครราชสีมา -             485,300      -              900,000           618,400           1,270,000        530,900          409,100           820,000           290,000           390,000        243,100        ศูนยเ์ครือข่าย
นครราชสีมา สัมพันธ์และ
 - กจิกรรมมหกรรมศิลปะมีชีวติ LIVING ARTS 1,283,090          234,030           900,000           63,750             85,310          -               แหล่งทุน
 KORAT 2020 

 - กจิกรรมโครงการประกวด แข่งขัน
นิทรรศการ เทศกาล...กา้วสู่ไทยแลนด์
เบียนนาเล่ คร้ังที ่2
   - โครงการสร้างประติมากรรม กา้วสู่ 1,033,090          485,300      304,690        243,100        
ไทยแลนด์เบียนนาเล่ คร้ังที ่2
   - เทศกาล "ฮิปฮอปนานาชาติ เค-แบทเทิล 818,190             -              818,190           
นานาชาติ 2020
   -  นิทรรศการศิลปกรรม 25 ปี อดีต ปัจจบุัน 233,090             81,810             151,280           
อนาคต หอศิลป์ในสถานศึกษา : โคราช
เมืองศิลปะ
   -  มหกรรมศิลปะสีน้ าโคราช 2020 533,090             233,090           300,000           
   -  เทศกาลภาพยนตร์และภาพถ่ายโคราช 233,090             233,090           
Korat Film and Photo Festival

 - กจิกรรมสร้างสรรค์งานเขียนเพือ่ 500,000             269,010           230,990            
การท่องเทีย่วโคราช

 - กจิกรรมการประชุม อบรม สัมมนา เสวนา
วชิาการ/เชิงปฏิบัติการ
   -  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพฒันา 433,090             178,110            254,980           
เมืองศิลปะ"
   -  การอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop 183,090             183,090           
Korat Art Land เครือข่ายศิลปะโคราช
   -  การอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาผลิตภัณฑ์ 233,090             233,090           
ประติมากรรมดินด่านเกวยีน
   -  การพฒันาพืน้ทีศิ่ลปวฒันธรรม 375,090             148,840           226,250           
ถนนโพธิก์ลาง "รากราชสีมา"

 - งบบริหาร 98,800              70,000             28,800            

รวมการใช้จ่ายรายเดอืน 0 865,300 248,400 1,300,000 1,300,000 3,200,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 420,000 420,000 303,100
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส
1,113,700 5,800,000 7,500,000 1,143,100

7.16 37.28 48.21 7.35



     โครงการ เงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

     งบประมาณ  9,000,000  บาท

     แผนงาน  : พื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
     ผลผลิตที่  :  ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า

     ความสอดคล้อง  :  ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ียุทธศาสตร์ที่ 4 ดา้น การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ประเดน็ พลังทางสังคม
 แผนปฏริูปประเทศ ดา้น สังคม
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12  ข้อ 2 การสร้างความเปน็ธรรมและลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม


o แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ /แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจังหวัด ฯลฯ


     หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานหลัก :  ศูนย์เครือข่ายสัมพันธแ์ละแหล่งทุน
หน่วยงานสนับสนุน : 

     หลักการและเหตผุลโดยสรุป ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยมีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุน  และเผยแพร่กิจการสร้างสรรค์งานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน ศิลปนิ บคุคล ผู้ประสงค์จะจดักิจกรรม ศิลปะร่วมสมัยในสาขาต่าง ๆ

     ไม่วา่จะเปน็ด้านคีตศิลป ์วรรณศิลป ์ทัศนศิลป ์ศิลปะการแสดง การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย เพื่อใหศิ้ลปนิ บคุคล ได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานโดยรัฐเปน็ผู้สนับสนุน  
     วัตถุประสงค์  : 1. เพื่อส่งเสริมใหศิ้ลปนิศิลปาธรร่วมสมัยสาขาต่าง ๆ ทั้ง 9 สาขา เกิดการสร้างสรรค์งานที่มีความโดดเด่น ทัดเทียมนานาประเทศ
     2. เพื่อส่งเสริมศิลปนิ และบคุคลทั่วไปที่สนใจงานศิลปะร่วมสมัย ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยในสาขาต่าง ๆ
     ระยะเวลาดําเนินการ   :  ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563

     การประเมินผล  :  แบบสอบถาม การสังเกต และแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

หน่วยนับ จ านวน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริม เครือข่าย 170 9,000,000 กรุงเทพฯ -             600,000      264,500      1,211,900        1,211,800        1,211,800        1,500,000      1,000,000      1,000,000        500,000           300,000        200,000        ศูนย์เครือข่าย
ศิลปะร่วมสมัย สัมพันธ์และ

แหล่งทุน

รวมการใช้จ่ายรายเดอืน 0 600,000 264,500 1,211,900 1,211,800 1,211,800 1,500,000 1,000,000 1,000,000 500,000 300,000 200,000
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส
864,500 3,635,500 3,500,000 1,000,000

9.61 40.39 38.89 11.11

แผนปฏบิัตกิารและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน สํานักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ

รายการ

เปา้หมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนที่ดาํเนินการ (ระบุ
ชุมชน ตาํบล อําเภอ

จงัหวัด)

ระยะเวลาดําเนินการ (ระบ ุวันที่ดําเนินการ)

ผู้รบัผิดชอบ

พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ข้อ 4 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการความรู้ และเสริมสร้างนวัตกรรมดา้นศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประการที่ 3 การตอ่ยอดวัฒนธรรม ดว้ยการนําคุณค่าของวัฒนธรรม สร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) สร้างรายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม

     ตวัชี้วัดความสําเร็จ  : 1. ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย 2. ผลงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่า

     ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 1. เพิ่มโอกาสสร้างความพร้อม และสร้างเครือข่ายการพัฒนางานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย 2. ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยได้รับการสร้างสรรค์ สืบสาน และเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง



     โครงการ ค่าใช้จา่ยในการจดักิจกรรมบริหารจดัการองค์ความรู้ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย

     งบประมาณ  1,700,000  บาท

     แผนงาน  : พื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
     ผลผลิตที่  :  ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา

     ความสอดคล้อง  :  ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ียุทธศาสตร์ที่ 4 ดา้น การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ประเดน็ พลังทางสังคม
 แผนปฏริูปประเทศ ดา้น สังคม
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12  ข้อ 2 การสร้างความเปน็ธรรมและลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม


o แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ /แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจังหวัด ฯลฯ


     หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานหลัก :  กลุ่มประชาสัมพันธ ์/ กลุ่มบริหารงานบคุคล
หน่วยงานสนับสนุน : 

     หลักการและเหตผุลโดยสรุป การจดัการองค์ความรู้ สืบค้น จดัเก็บ เผยแพร่ และใหบ้ริการองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยที่ครอบคลุมศิลปะร่วมสมัยใหท้ั่วถึงและมีคุณภาพ ด้วยการบริหารจดัการในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อใหบ้คุคลสามารถเข้าถึงบริการ

     ทางศิลปวฒันธรรมที่ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง    โครงการบริหารจดัการองค์ความรู้ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย มุ่งเน้นใหอ้งค์ความรู้ทางศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย ได้รับการจดัการและเผยแพร่สู่สาธารณชน รวมไปถึงการพัฒนาองค์กรและศักยภาพของบคุลากร
     วัตถุประสงค์  : 1. เพื่อเปน็แหล่งรวบรวมข้อมูล และเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยที่จะเปน็ประโยชน์แก่บคุคลในวงการศิลปะร่วมสมัยทุกสาขา
     2. เพื่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดความท้าทายในการท างาน และการปรับทัศนคติแนวคิดของคนกับหน่วยงานต่างๆ
     ระยะเวลาดําเนินการ   :  ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563
     ตวัชี้วัดความสําเร็จ  : 1. ประชาชนกลุ่มเปา้หมายที่ได้รับการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย 2. ความส าเร็จของการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย
     การประเมินผล  :  แบบสอบถาม และแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

หน่วยนับ จ านวน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบโครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัด คน 6,500 1,700,000 กรุงเทพฯ -             30,000        30,000        47,000            47,000            46,000            250,000         250,000         250,000           250,000           250,000        250,000        กลุ่มประชา
กิจกรรมบริหารจัดการองค์ความรู้ สัมพันธ์ / 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กลุ่มบริหาร

งานบคุคล
กิจกรรมที่ 1 การบริหารจดัการ 1,203,000           -                 250,000         250,000         150,000           150,000           153,000        250,000        
องค์ความรู้ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย

กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนา 497,000             30,000        30,000        47,000             47,000             46,000             100,000           100,000           97,000          
สมรรถนะบคุลากร

รวมการใช้จ่ายรายเดอืน 0 30,000 30,000 47,000 47,000 46,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส
60,000 140,000 750,000 750,000
3.53 8.24 44.12 44.12

แผนปฏบิัตกิารและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน สํานักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ

รายการ

เปา้หมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนที่ดาํเนินการ (ระบุ
ชุมชน ตาํบล อําเภอ

จงัหวัด)

ระยะเวลาดําเนินการ (ระบ ุวันที่ดําเนินการ)

ผู้รบัผิดชอบ

พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ข้อ 4 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการความรู้ และเสริมสร้างนวัตกรรมดา้นศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประการที่ 3 การตอ่ยอดวัฒนธรรม ดว้ยการนําคุณค่าของวัฒนธรรม สร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) สร้างรายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม

     ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 1. องค์ความรู้ทางศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยได้รับการจดัการและเผยแพร่สู่สาธารณชน 2. เกิดการบรูณาการและขับเคล่ือนการด าเนินงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยอย่างมีเอกภาพ  



     โครงการ ค่าใช้จา่ยในการศึกษา เผยแพร่ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย

     งบประมาณ  2,000,000  บาท

     แผนงาน  : พื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
     ผลผลิตที่  :  ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา

     ความสอดคล้อง  :  ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ียุทธศาสตร์ที่ 4 ดา้น การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ประเดน็ พลังทางสังคม
 แผนปฏริูปประเทศ ดา้น สังคม
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12  ข้อ 2 การสร้างความเปน็ธรรมและลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม


o แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ /แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจังหวัด ฯลฯ


     หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานหลัก :  สถาบนัศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานสนับสนุน : 

     หลักการและเหตผุลโดยสรุป ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย โดยสถาบนัศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย มีอ านาจหน้าที่ในการศึกษาวเิคราะหแ์ละส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาองค์ความรู้และวชิาการด้านศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย การเผยแพร่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปวฒันธรรม

     การพัฒนาและจดักระบวนการถ่ายทอดความรู้ และการประยุกต์ใช้คุณค่าของศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย  จงึเหน็ควรด าเนินโครงการศึกษาเผยแพร่และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย เพื่อบริหารจดัการองค์ความรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้
     วัตถุประสงค์  : 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในการน าองค์ความรู้งานด้านศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยไปประยุกต์ใช้ใหเ้กิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
     2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจดัการองค์ความรู้ และเผยแพร่งานด้านศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย
     ระยะเวลาดําเนินการ   :  ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563
     ตวัชี้วัดความสําเร็จ  : 1. ประชาชนกลุ่มเปา้หมายที่ได้รับการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย 2. ความส าเร็จของการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย
     การประเมินผล  :  แบบสอบถาม และแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

หน่วยนับ จ านวน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบโครงการ ค่าใช้จ่ายในการ คน 7,600 2,000,000 กรุงเทพฯ -             -             -             150,000           200,000           250,000           300,000         250,000         250,000           250,000           250,000        100,000        สถาบนั
ศึกษาเผยแพร่และประยุกตใ์ช้ ศิลปวัฒนธรรม
องค์ความรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมสมัย

กิจกรรมที่ 1 การจดันิทรรศการแสดง 1,300,000           60,000             90,000             220,000           270,000         220,000         220,000           220,000           
ผลงาน

กิจกรรมที่ 2 การจดัเสวนาเผยแพร่ 240,000             60,000             80,000             100,000        
องค์ความรู้

กิจกรรมที่ 3 การจดัท าหนังสือเผยแพร่ 250,000             250,000        
องค์ความรู้

งบบริหาร 210,000             30,000             30,000             30,000             30,000           30,000           30,000             30,000             

รวมการใช้จ่ายรายเดอืน 0 0 0 150,000 200,000 250,000 300,000 250,000 250,000 250,000 250,000 100,000
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส
0 600,000 800,000 600,000

0.00 30.00 40.00 30.00

แผนปฏบิัตกิารและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน สํานักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ

รายการ

เปา้หมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนที่ดาํเนินการ (ระบุ
ชุมชน ตาํบล อําเภอ

จงัหวัด)

ระยะเวลาดําเนินการ (ระบ ุวันที่ดําเนินการ)

ผู้รบัผิดชอบ

พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ข้อ 4 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการความรู้ และเสริมสร้างนวัตกรรมดา้นศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประการที่ 3 การตอ่ยอดวัฒนธรรม ดว้ยการนําคุณค่าของวัฒนธรรม สร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) สร้างรายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม

     ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 1. องค์ความรู้ทางศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยได้รับการจดัการและเผยแพร่สู่สาธารณชน 2. เกิดการบรูณาการและขับเคล่ือนการด าเนินงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยอย่างมีเอกภาพ  



     โครงการ ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาระบบเพื่อการบริหารและการใหบ้ริการ

     งบประมาณ  1,656,300  บาท

     แผนงาน  : พื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
     ผลผลิตที่  :  ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา

     ความสอดคล้อง  :  ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ียุทธศาสตร์ที่ 4 ดา้น การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ประเดน็ พลังทางสังคม
 แผนปฏริูปประเทศ ดา้น สังคม
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12  ข้อ 2 การสร้างความเปน็ธรรมและลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม


o แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ /แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจังหวัด ฯลฯ


     หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานหลัก :  สถาบนัศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานสนับสนุน : 

     หลักการและเหตผุลโดยสรุป โครงการพัฒนาระบบเพื่อการบริหารและการใหบ้ริการ ประจ าป ี2563 มุ่งเน้นประสิทธภิาพ ใหอ้งค์ความรู้ทางศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย ได้รับการจดัการและเผยแพร่สู่สาธารณชน ซ่ึงเปน็ปจัจยัสนับสนุนและเปน็องค์ประกอบส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

     เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจใหก้ับประเทศได้อย่างมีประสิทธภิาพ
     วัตถุประสงค์  : 1. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานฯ
     2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับสนับสนุนการจดัการองค์ความรู้ในองค์กร 
     3. เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลศิลปะร่วมสมัยผ่านเวบ็ไซต์ของส านักงานฯ 
     ระยะเวลาดําเนินการ   :  ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563
     ตวัชี้วัดความสําเร็จ  : 1. ประชาชนกลุ่มเปา้หมายที่ได้รับการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย 2. ความส าเร็จของการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย
     การประเมินผล  :  แบบสอบถาม และแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

หน่วยนับ จ านวน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบโครงการ ค่าใช้จ่ายในการ คน 6,300 1,656,300 กรุงเทพฯ 95,000        95,000        219,130      106,630           106,630           219,130           106,630         106,630         169,130           106,630           106,630        219,130        สถาบนั
พัฒนาระบบเพ่ือการบริหารและ ศิลปวัฒนธรรม
การให้บริการ ร่วมสมัย

กิจกรรมที่ 1 ระบบปอ้งกันและ 600,000             50,000        50,000        50,000        50,000             50,000             50,000             50,000           50,000           50,000             50,000             50,000          50,000          
รักษาความมั่นคงภายนอกและ
ภายในเครือข่าย

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาและบ ารุงรักษา 116,300             11,630 11,630 11,630 11,630 11,630 11,630 11,630 11,630 11,630 11,630
ระบบฐานข้อมูล
(www.ocac.go.th)

กิจกรรมที่ 3 บ ารุงรักษาโครงการเพิ่ม 150,000             50,000        50,000             50,000          
ประสิทธภิาพและควบคุมการ
ใช้งานอินเตอร์เน็ต (proxy server)

กิจกรรมที่ 4 การบ ารุงรักษาระบบ 100,000             25,000        25,000             25,000             25,000          
จดัเก็บภาพกิจกรรมของส านักงานฯ

แผนปฏบิัตกิารและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน สํานักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ

รายการ

เปา้หมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนที่ดาํเนินการ (ระบุ
ชุมชน ตาํบล อําเภอ

จงัหวัด)

ระยะเวลาดําเนินการ (ระบ ุวันที่ดําเนินการ)

ผู้รบัผิดชอบ

พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรม

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประการที่ 3 การตอ่ยอดวัฒนธรรม ดว้ยการนําคุณค่าของวัฒนธรรม สร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) สร้างรายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม

     ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 1. องค์ความรู้ทางศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยได้รับการจดัการและเผยแพร่สู่สาธารณชน 2. เกิดการบรูณาการและขับเคล่ือนการด าเนินงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยอย่างมีเอกภาพ  



พ.ศ. 2562

หน่วยนับ จ านวน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายการ

เปา้หมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนที่ดาํเนินการ (ระบุ
ชุมชน ตาํบล อําเภอ

จงัหวัด)

ระยะเวลาดําเนินการ (ระบ ุวันที่ดําเนินการ)

ผู้รบัผิดชอบ

พ.ศ. 2563

กิจกรรมที่ 5 การบ ารุงรักษาโครงการ 150,000             37,500        37,500             37,500             37,500          
บริหารจดัการการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ของบคุลากร

งบบริหาร 540,000             45,000        45,000        45,000        45,000             45,000             45,000             45,000           45,000           45,000             45,000             45,000          45,000          

รวมการใช้จ่ายรายเดอืน 95,000 95,000 219,130 106,630 106,630 219,130 106,630 106,630 169,130 106,630 106,630 219,130
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส
409,130 432,390 382,390 432,390
24.70 26.11 23.09 26.11



     โครงการ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
     งบประมาณ  8,913,000  บาท

     แผนงาน  : พื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
     ผลผลิตที่  :  ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า

     ความสอดคล้อง  :  ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ียุทธศาสตร์ที่ 4 ดา้น การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ประเดน็ พลังทางสังคม
 แผนปฏริูปประเทศ ดา้น สังคม
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12  ข้อ 2 การสร้างความเปน็ธรรมและลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม


o แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ /แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจังหวัด ฯลฯ


     หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานหลัก :  กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
หน่วยงานสนับสนุน : 

     หลักการและเหตผุลโดยสรุป ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย กระทรวงวฒันธรรม ได้เล็งเหน็ถึงความส าคัญ ของศิลปะร่วมสมัยที่มีส่วนในการสร้างสรรค์และคงไวซ่ึ้งวฒันธรรมของชาติใหม้ีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจงึเหน็สมควรส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

     โดยสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ปลูกจติส านึกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และจดัต้ัง “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย” ขึ้นตามพระราชบญัญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551
     วัตถุประสงค์  : เพื่อเปน็ทุนหมุนเวยีนเกี่ยวกับการใหก้ารอุดหนุนแก่ผู้ขอรับการส่งเสริม ตลอดจนการด าเนินการอื่นเกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยตามพระราชบญัญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551
     ระยะเวลาดําเนินการ   :  ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563
     ตวัชี้วัดความสําเร็จ  : แบบสอบถาม และแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน
     การประเมินผล  :  แบบสอบถาม การสังเกต และแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2562

หน่วยนับ จ านวน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบเงินอุดหนุน 6,833,800 กองทุนส่งเสริม
- การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะร่วมสมัย โครงการ 4 6,833,800 -             -             -             -                 2,990,000 -                 -                960,000 720,000 720,000 720,000 723,800 ศิลปะร่วมสมัย
งบดําเนินงาน 2,079,200
- ค่าใช้จา่ยในการบริหารจดัการการด าเนินงาน คร้ัง 12 1,403,000 950 20,810 -             54,701 3,250 -                 4,498.50         38,790.50       320,000 320,000 320,000 320,000
- ค่าใช้จา่ยบคุลากร อัตรา 3 676,200 -             56,250 56,250 66,730 56,250 56,575 59,400 55,800 63,000 63,000 63,000 79,945

รวมการใช้จ่ายรายเดอืน 8,913,000 950 77,060 56,250 121,431 3,049,500 56,575 63,898.50 1,054,590.50 1,103,000 1,103,000 1,103,000 1,123,745 8,913,000        
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส 100.00

     ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 1. องค์ความรู้ทางศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยได้รับการจดัการและเผยแพร่สู่สาธารณชน 2. เกิดการบรูณาการและขับเคล่ือนการด าเนินงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยอย่างมีเอกภาพ  

1.51 36.21 24.92 37.36

รายการ

เปา้หมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนที่ดาํเนินการ (ระบุ
ชุมชน ตาํบล อําเภอ

จงัหวัด)
ผู้รบัผิดชอบ

พ.ศ. 2563

134,260 3,227,506 2,221,489.00 3,329,745

ระยะเวลาดําเนินการ (ระบ ุวันที่ดําเนินการ)

แผนปฏบิัตกิารและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน สํานักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ข้อ 4 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการความรู้ และเสริมสร้างนวัตกรรมดา้นศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประการที่ 3 การตอ่ยอดวัฒนธรรม ดว้ยการนําคุณค่าของวัฒนธรรม สร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) สร้างรายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม


